
HZF Ģermānistikas nodaļa 

Ir vērts studēt ģermānistiku HZF Vācu filoloģijas programmās! 

Vācu valodā runā ap 100 miljoniem Eiropas valstu iedzīvotāju. Arī Latvijas vēsturē un 

kultūrā vāciskajam elementam ir liela nozīme. Mūsdienās Vācija, Austrija un Šveice ir svarīgi 

Latvijas sadarbības partneri; dažādiem uzņēmumiem šajā sadarbības laukā ir nepieciešami 

gan tulki un tulkotāji, gan speciālisti, kas orientējas šo valstu sabiedrības norisēs un 

kultūrvidē. Humanitārā izglītība, kādu piedāvā LU Ģermānistikas nodaļa, ir vērsta 

akadēmiski, taču iekļauj plašu zināšnu spektru ne tikai valodniecībā un literatūrā, bet arī 

kultūrzinātnē un mediju zinībās, sniedz ieskatu vāciski runājošo valstu vēsturē, palīdz izprast 

šo valstu sabiedrībai un kultūrveidei raksturīgo. Jau bakalaura studiju līmenī tiek apgūtas arī 

tulkošanas prasmes, kas ļoti noderīgas absolventiem, vēlāk iekļaujoties darba tirgū vai 

turpinot izglītību HZF profesionālajā tulku/tulkotāju maģistra studiju programmmā. Toties 

vācu filoloģijas maģistra studiju programma piedāvā gan padziļinātas zināšanas jau minētajos 

aspektos, gan ļauj apgūt ļoti specifiskas prasmes, piemēram, iemaņas seno rokrakstu lasīšanā, 

kas ļoti noderīgas tiem, kuri interesējas par Latvijas un visa Baltijas reģiona vēsturisko 

mantojumu, kā arī citas specifiskas jomas, atbilstoši studējošo īpašajām interesēm. 

 

Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma būs pievilcīga visiem, kuriem ir (labas) vācu 

valodas zināšanas un interese par vāciski runājošām valstīm. Tiem, kuri vācu valodu vēl 

nepārzina labā līmenī, pirmajā studiju gadā ir plašas iespējas valodas prasmi efektīvi 

pilnveidot, aktīvi iesaistoties valodas kompetences kursos, kurus vada LU mācībspēki un 

lektors/lektore no Vācijas. Ik gadus rudenī valodas prasmju pilnveidošana ir papildus 

iespējama arī vācu kā dzimtās valodas runātāja vadībā, jo universitāšu starptautiskās 

sadarbības ietvaros studiju procesā iesaistās valodas skolotājs-praktikants no Freiburgas 

Universitātes.  

Bakalaura studiju programmā ir iespējams apgūt arī jaunu svešvalodu: angļu, itāļu, 

spāņu, franču, zviedru u.c., studiju gaitā pakāpeniski gūstot ieskatu arī attiecīgā valodas areāla 

kultūrā un literatūrā vai pat izmēģinot spēkus tulkošanā no/uz šīm valodām.  

 

Vācu filoloģijas studenti 

un pasniedzēji izstāžu zālē 

„Arsenāls” avangardistam 

Gustavam Klucim veltītajā 

izstādē 2014. gada rudenī. 

Vācu filoloģijas studenti Vīnes 

Universitātes profesores Margarētes 

Vāgneres lekcijā par vācu literatūru 

2014. gada rudenī. 



Vācu filoloģijas maģistra studiju programma uzrunā dažādu humanitāro jomu BSP 

absolventus ar vācu valodas zināšanām, kuriem ir interse par starpkultūru aspektiem, jo īpaši 

par Vācijas un Baltijas reģiona lingvistiskajiem un literārajiem kontaktiem. Maģistra studiju 

līmenī tiek veicināta arī speciālu zināšanu apguve (mainīga no gada gadā), kas sekmē 

absolventu iesaisti darba tirgū. 

Viens no šādiem specializācijas aspektiem ir arī kādas Ziemeļvalstu (šobrīd 

Zviedrijas) valodas un kultūras studijas, kuru docēšanā šobrīd aktīvi iesaistās dzimtās valodas 

lektore. Studējošajiem tiek piedāvāta arī līdzdalība dažādās Ziemeļvalstu pārstāvniecību 

rīkotajās aktivitātēs. Šādi tiek paplašināts vācu filoloģijas maģistra izglītības saturs un 

pielietojums: gan valodnieciskajā un kultūrvēsturiskajā aspektā, jo zviedru valodas zināšanas 

sekmē piekļuvi Baltijas reģionam vēsturiski nozīmīgajiem lejasvācu valodas tekstiem, gan 

tiešā sasaistē ar mūsdienu darba tirgus prasībām, jo zināšanas par Ziemeļvalstīm ļauj 

iekļauties arī šo valstu uzņēmējdarbībā Baltijā.  

Maģistra studiju laikā liela uzmanība tiek pievērsta arī pētniecības darbam. Pēdējos 

gados studentu pētnieciskie darbi ir veltīti dažādu vēstures arhīva materiālu izpētei, papildus 

apgūstot arī seno rokrakstu lasīšanas prasmi.  

 

 

 

 

 

 

LU HZF Ģermānistikas nodaļai ir ļoti plaša sadarbība ar daudzu Eiropas valstu universitātēm, 

pirmām kārtām, ERASMUS programmas ietvaros. Šī programma guvusi lielu atsaucību un 

ļauj studēt ģermānistiku ne tikai Vācijā, bet arī citās valstīs, piemēram. Krakovas Universitātē 

Polijā. Tiešu apmaiņu ar Vācijas universitātēm aktīvi atbalsta Vācijas akadēmiskās apmaiņas 

dienests (DAAD), kuram ir pārstāvniecība Latvijā. Papildu iespējas semestri studēt Freiburgas 

Universitātē ļauj arī sadarbības līgums ar Freiburgas Universitāti. Pēdējos gados arvien lielāks 

studējošo skaits izmanto dažādās stipendiju programmmas, lai, vismaz semestri studējot 

ģermānistiku ārzemēs, gūtu jaunu pieredzi un papildu zināšanas.  

 

Vācu filoloģijas maģistra programmas 

absolvents Dmitrijs Golonovs uzstājas ar 

referātu LU 73. zinātniskās konfrences 

ģermānistikas sekcijā ”Literatūra -kultūra-

mediji (vācu valodas telpa )” 2015. gada 

februātrī. 

Beigusies maģistra darbu aizstāvēšana 2014. 

gada pavasarī. Absolvente Poļina Kiseļova ir 

iepriecināta par augsto novērtējumu arhīva 

materiālos balstītam pētījumam par latviešu 

lasītprasmi 18. gadsimta beigās.  

Vācu filoloģijas bakalaura darbu 

aizstāvēšana 2015. gada 5. jūnijā. 

Pēc īsa pārtraukuma gaidot nākamo 

prezentāciju.  



Ieskats nesenā pagātnē: 2012. gada 10. oktobris. 

Pateicoties Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā atbalstam, HZF bibliotēkā notiek 

radoša tikšanās ar Šveices dzejnieku Arnoldu Spešu. Pasākuma sagatavošanā aktīvi 

piedalījušies arī vācu filoloģijas studenti. Autora izpildījumā skan dzejoļi retoromāņu un vācu 

valodā, bet pēc tam arī latviešu valodā, pateicoties šveiciešu tulkotāja Markusa Rodunera un 

latviešu dzejnieka Leona Brieža veikumam. Pēcāk norit diskusija par literatūras tulkošanas 

problēmām un par Arnolda Speša dzejoļu stila niansēm un īpatnībām, un studenti piedāvā arī 

savus Arnolda Speša dzejoļu tulkojumus. Radošā tikšanās, kurā piedalās ne tikai vācu 

filoloģijas, bet arī Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas un Anglistikas nodaļas 

studenti, kuri vācu valodu apgūst kā otro svešvalodu, apliecina, ka literārā tulkošana – 

interesants, radošs un sarežģīts process – vienlaicīgi ir svarīga filoloģiskās izglītības 

sastāvdaļa. 

 

Plašāku informāciju par studijām Jūs varat atrast arī atsevišķā Humanitāro zinātņu fakultātes 

mājas lapā: www.hzf.lu.lv 

Visiem, kas interesējas par vācu valodu, piedāvājam arī pavasara semestrī HZF Ģermānistikas 

nodaļā organizētos vācu valodas kursus (par maksu); kursu sekmīgi pabeidzot, tiek izsniegts 

LU sertifikāts. Tuvāku informāciju Jums sniegs lektore Ieva Blumberga. Rakstiet: 

ieva.blumberga@lu.lv 

Tuvākas ziņas par studijām Jums sniegs arī Ģermānistikas nodaļas lietvede un vācu filoloģijas 

studiju metodiķe Jana Ādmine. Lūdzu zvanīt: tel. 67034819, vai rakstīt: jana.admine@lu.lv 

 

 

Priecāsimies sveikt Jūs HZF Ģermānistikas nodaļā vācu filoloģijas studentu pulkā! 
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